
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

PRIMARUL COMUNEI RĂUCEŞTI
PROIECT    H O T Ă R Â R E nr. 54 / 2022  

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Răucești nr. 48
din 25.08.2022

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI, judeţul Neamţ;
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

 - art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

- art.  7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,  republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

Luând act de:
a) Adresa Instituției  Prefectului  -  județul  Neamț nr.  10.390 din  06.09.2022 având ca

obiect  –  procedură  prealabilă  la  H.C.L.  nr.  48  din  25.08.2022  privind  atribuirea  în
folosință gratuită de către S.C. DELGAZ- GRID S.A. a suprafeței de 3 m² teren ocupat definitiv
pentru amplasarea a doi stâlpi și 15 m² temporar pentru pozarea branșamentului subteran a
cablului în vederea executării lucrării: ”Alimentare cu energie electrică Pensiune agroturistică,
beneficiar I.I. Lateș Alexandra Sânziana, loc. Oglinzi, comuna Răucești, județul Neamț”;

b) Referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, semnat de primarul comunei
Răucești, în calitate de initiator, înregistrat sub nr.10.444 din 14.09.2022;

c) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Răucești, înregistrat sub nr.10.485 din 14.09.2022;
Având în vedere art.  12 alin.  (3) şi  (4), precum şi art.  14, alin.  (3) din Legea energiei

electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012;
Luând act de avizul Comisiilor de specialitate, conform prevederilor art. 136, alin. (8) lit. c)

din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi  completările
ulterioare,
 În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.
a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI adoptă prezenta hotărâre:
Art.I. - Se aprobă modificarea și completarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului local al

comunei Răucești nr. 48 din 25.08.2022 privind atribuirea în folosință gratuită de către S.C. DELGAZ-
GRID S.A.  a suprafeței  de 3  m² teren ocupat definitiv  pentru amplasarea a doi  stâlpi  și  15 m²
temporar  pentru  pozarea  branșamentului  subteran  a  cablului  în  vederea  executării  lucrării:
”Alimentare cu energie electrică Pensiune agroturistică, beneficiar I.I. Lateș Alexandra Sânziana, loc.
Oglinzi, comuna Răucești, județul Neamț”, după cum urmează:

”Art.1.  (1) Se aprobă transmiterea în folosință cu titlu gratuit, din domeniul public al comunei
Răucești,  către S.C. DELGAZ-  GRID S.A.,  a suprafeței  de 3 m² teren ocupat definitiv,  pe strada
Cabanei, sat Oglinzi, comuna Răucești, județul Neamț, pentru înlocuirea stâlpilor existenți tip SE 10
de la nr. 1 și 4 cu noi stâlpi tip SE 11, apaținând circ. 2-4 LEA jt zona PT 72 Tg.Neamț și a suportului
blocului de măsură tip BMPT -/-150 / 125 A.

(2) Se acceptă necondiționat pentru pozarea în subteran a cablului  de branșament
între stâlpul nr. 72/ 2 -4/47 – 15 și BMPT-/-150/125 A.

(3) Se instituie dreptul de uz şi servitute și de acces necondiționat al personalului de
exploatare  al  S.C.  DELGAZ-  GRID  S.A.  pentru  exploatare,  întreținere  și  intervenții  la  instalațiile
electrice proiectate (LEA jt., branșament și BMPT pr.) pe toată durata de existență a obiectivului. 

(4) S.C. DELGAZ- GRID S.A. este entitatea care suportă cheltuielile de întreținere a 
bunului, potrivit destinației sale.”

Art.II.– Hotărârea poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
Art.III–  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în

termenul prevăzut de lege, Primarului comunei şi Instituţiei Prefectului Judeţului  Neamţ şi se aduce
la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului local. 

                        Inițiator,                                                                AVIZAT
                         PRIMAR                                                           pentru legalitate 
                     Dumitru BĂLĂJEL                                   Secretar general al comunei,



      Sept. 2022                                                                                  Vasile VIERU


